
اا طيب مبين وقرآن ذكر إل هو (( إن:  قوله من قبل اللي الفوائد إذ
اا كان من * لينذر بممس ؟ آخممذناها اللممي الفوائممد آخممر هممي ) مممش) حي

. كملناها ما عشان
...:  الطالب
... تقدر اللي ، عندكم اللي... عندي اللي...:  الشيخ

 عظيم  ذكر... إنما بالقرآن ينتفع ول...:  الطالب
ذكككر إل هو (( إن:  قوله في القرآن على الثناء ذكرنا ما ، : نعم الشيخ

(. (
...:  الطالب
هممو به التمسك وأن القرآن على الثناء ذكرنا ما الول في :   اللي الشيخ
. طيب قبل ، والعزة للرفعة سبب

فقممل شممئت وإن العلممة : إثبممات وهممي خامسة فائدة بعدها التي الية في
فهممي التعليممل ل م الل م رأيممت وكلممما ) الل م) (( لينذر:  لقمموله الحكمة

. نعم مشروعاته وفي تعالى الله أفعال في للحكمة مثبتة
مم:  وجل عز قال ثم  لل لو لأ مو ا ((  لر ننا لي لنا لأ مق لل مم لخ هه نما لل مت مم للكك مم لنا لع مدي ميكك لأ

اما لعا من آخره ) إلى) لأ
النعمما م بهممذه عباده على وجل عز الله نعمة : تقرير الية هذه فوائد من 

مم : لقوله لل لو لأ مو ا ((  لر ننا لي لنا لأ مق لل مم لخ هه نما لل مت مم لل مم لنا لع مدي مي اما لأ لعا من ) .) لأ
((:  لقوله النتفاعات وجوه لجميع لنا ملك النعا م هذه : أن فوائدها ومن

ممما لنهمما بها ننتفع أن لنا يجوز فإنه النتفاعات وجوه ) فكل) لهم خلقنا
منعه على الدليل قا م ما إل أحرار فيها فنحن لنا دامت

بركمموبه العممادة تجممر لممم ما نركب أن يجوز أنه الفائدة هذه على ويتفرع 
الحيوانممات بهممذه النتفمماع : يجمموز الفقهاء قال ولهذا البقر نركب أن مثل
له خلقت ما غير في

بقككرة ر اكب رجل بينما(  الصحيح الحديث عن الجواب ما قلت فإن 
قكال ، لهككذ ا نخلكق لكم إنككا لكه فقكالت إليكه  التفتت إذ يسوقها

بككر وأبككو بككذلك أؤمككن ( فأنككا : وسكلم عليككه  اللككه صلى  النبي
ركوبهمما ركبهمما قممد الرجممل هذا : إن نقول أن هذا على  فالجواب) وعمر
ركممب النسممان أن لممو حممتى كذلك وهو لتعذب خلقت ما وهي عليها يشق
. طيب لهذا تخلق لم إنها له قلنا يعذبها وجه على البل
(( ممككا:  لقمموله اللممه إلممى العمل نسبة : صحة الكريمة الية فوائد ومن

بالصممانع يسمى ل كما ل ؟ بالعامل الله يسمي هل ) لكن) أيدينا عملت
اا لع ((:  تعالى قوله من أخذ من مه هص نل مذ ي  ال نل لن  ا لق مت نل لأ ٍءء هك مي )[النمممل:) لش
أن يجمموز ، والتسمممية النشمماء بمماب من أوسع الخبر باب لن وذلك]^88

اا صفة كل من يجوز ول صفة اسم كل من نشتق نقممول ولهممذا واضح اسم
باب من أوسع الله صفات الصفات باب يعني السماء من أوسع الصفات
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اا تتضمن صفة كل وليس لصفة متضمن اسم كل لن السماء طيممب اسم
.

(( مما:  لقمموله وجممل عممز للممه اليممد : إثبمماب الكريمممة اليممة فوائممد ومن
اا أيدينا عملت أضمافها أو نفسمه بها الله وصف التي اليد ) وهذه) أنعام

المخلمموقين ليممدي مماثلممة تكون أن بدون لكن ثابتة حقيقية يد نفسه إلى
ال المتناع غاية ممتنعة للمخلوق الخالق مماثلة لن اا عق اللممه قممال وسمع

للككه تضربو ا (( فل:  تعممالى ) وقممال) شيء كمثله (( ليس:  تعالى
الخممالق بيممن الفممرق يممدرك عاقممل كممل فممإن العقممل ) وأممما)  المثككال
ممما بكممل نممؤمن أن نحممن علينمما فممالواجب والصفات الذات في والمخلوق

 تمثيل غير من نفسه به الله وصف
وصممفات لزمممة صممفات إلممى ينقسم نفسه به الله وصف ما أن اعلم ثم 

ال ، لنمما وأبعمماض أجممزاء نظيممره مما وإلممى لزمممة غيممر والعلممم السممع فمث
الذاتيممة الصممفات العلممم أهل ويسميها لزمة صفات هذه والحياة والقدرة

أشبه وما والخلق الدنيا السماء إلى والنزول العرش على الستواء ومثل
اا يزال ول يزل لم الله لزمة غير صفات ذلك يتجممدد المخلمموق لكممن خالقمم
اا يكون فإنه المخلوق بهذا يتعلق خلق فكل هذا ولكن يكن لم أن بعد حادث

ااا يممزال ول يممزل لممم اللممه لن جنممس حدوث وليس نوع حدوث لكممن خالقمم
وو ليس العرش قبل لنه حادث أنه شك ل هذا العرش على الستواء مسممت

 عليه
هممذا والعيممن والقممد م والمموجه اليممد مثل وأجزاء أبعاض نظيره الذي طيب
جممزء أنممه نقول أن يصح ول منها بعض أو الذات من جزء لنا بالنسبة نظير

أن إذ يتبعممض ول يتجممزأ ل وجممل عممز اللممه لن اللممه مممن بعممض أو الله من
يمكممن ل وجممل عز لله بالنسبة الجزء هذا بعدمه أصله وجود جاز ما الجزء

ال اليد تنفصل أن يمكن ل يعني هكذا يكون أن أو وجممل عممز لله وحاش مث
يمكمن ؟ ل وإل تنفصممل أن يمكمن للمخلموق بالنسبة ذلك أشبه وما الوجه
أجمزاء همو مما نقمول ول لنما وأبعماض أجزاء : نظيره نقول أن يجب ولهذا

 النكار غاية منكر هذا لن لله وأبعاض
ل ولكممن به لئق وجه على لله ثابتة حقيقية يد حقيقة إنها نقول اليد طيب
ة جرى وعليه السلف مذهب وهذا المخلوقين أيدي تماثل المسملمين أئم
بنمماء القمموة أو النعمممة : إنهمما وقالوا اليد تحريف بالتحريف قو م ابتلى لكن
أن شممك ول الحقيقية باليد وجل عز الله يتصف أن تحيل عقولهم أن على
ال كممونه أممما النصمموص علممى وجناية ضلل هذا علممى حكممموا فلنهممم ضممل

الخممالق علممى تحكم كيف ضلل أنه لشك وهذا القاصرة بعقولهم الخالق
)) مبسوطتان يد اه (( بل:  نفسه عن يقول وجل عز الخالق ، بعقلك
)) أيككدينا عملككت (( ممككا:  ) ويقممول) بيككد ي خلقت (( لما:  ويقول

اا لكان التأويل لول الله سبحان يد له : ليس تقول وأن تممأويلهم لممول تكذيب
اا هممذا لكممان كممذا المممراد لكن اليد نثبت : نحن وقالوا لها للنصمموص تكممذيب
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مممن النصمموص علممى جنايممة ، نعممم كافر للنصوص المكذب أن نعلم ونحن
اللممه أراد ممما فنفمموا كممذا وأراد كممذا يرد لم الله : إن يقولون : لنه وجهين
إيممش السمملبي المموجهين من النصوص على جناية فكان يرده مالم وأثبتوا

أثبتوا واليجابي الله أثبت ما نفوا حيث السلبي ، واليجابي السلبي ؟ بعد
) فقممال) بيككد ي خلقت (( لما:  وجل عز الله قال إذا ، الله يرده لم ما

ا اللمه سبحان القوة أو النعمة باليدين أراد ول همو ؟ أعلممك المذي م : يق
الممذي من نعمة هي بل يد له : ليس تقول ) وأنت) بيد ي خلقت (( لما

علممى قممول أثبممت لما وإثباتك علم بل الله على قول فنفيك ؟ هذا لك قال
وجهين من النصوص على جناية فكان علم بل الله

أئمممة المسمملك هممذا يسمملك أن العجب غاية يعجب النسان أن والحقيقة 
حكمممة تممما م بممذلك يعممرف ولكنممه المة ونفع والصل ح بالخير لهم مشهود

اللممه ، اللممه سممبحان وإل وقاصممر ضممعيف فهممو النسان وأن وجل عز الله
مممن وصادر الحديث وأحسن الحديث أصدق هو بحديث نفسه عن يتحدث

اا طيممب ، هكممذا أراد ما : والله نقول ثم يقول لما أعلم نممؤمن أن يجممب إذ
أيممدي تماثممل ل بممه لئقممة حقيقيممة ؟ مجازيممة وإل حقيقيممة يممد لمه اللممه بأن

آيممات جميممع نجري أن علينا يجب وهكذا الحوال من حال بأي المخلوقين
 وأحاديثها الصفات

: تعممالى قمموله العلماء بعض تفسير في تقولون : ما نقول أن علينا بقي 
صممحيح : هممذا نقول أن الجواب ؟ بقوة ) أي) بأيد بنيناها (( و السماء

اا يئيممد آد بمصممدر أيد لن قوة بمعنى هنا أيد هممي نقممول أن نجمموز ول ، أيممد
اا:  كقوله اا:  كقمموله هكممذا نقول أن علينا حرا م ) هذا) (( أيدين (( أيككدين

لممم وإذا بأيممدينا بنيناها : والسماء قال ما نفسه إلى ينسبها لم الله ) لن)
أن يتعيممن فكممان الله إلى ننسبه أن علينا حر م نفسه إلى ذلك الله ينسب
آد مصممدر هنما وأيممد بقموة ) أي) بأيد بنيناها (( و السماء:  قوله نفسر

اا يبيع كباع يئيد ال يكيل وكال بيع الشمميء اللمه يضمف لم وإذا معناها هذا كي
لكنمما إليممه يضف لم وهو إليه أضفنا لو لننا إليه نضيفه أن حر م نفسه إلى

 علم بل الله على نقول
لم:  تعالى قوله إلى تر ألم  مو لي هف ((  لش مك من هي ٍءق لعكك لن لسككا مو لع مد هيكك للككى لو مإ

مد هجو سس لن لفل  ال هعو مطي لت مس : قمموله فممي السمملف اختلف]^42)[القلم:) لي
؟ وجممل عممز سمماقه عممن المممراد أو شدة عن المراد ) هل) ساق (( عن

نفسه إلى الله يضفه لم ما بأن الن قررناها التي القاعدة أخذنا إذا ونحن
ول بممد ول الشممدة هنمما بالسمماق المممراد أن قلنمما إليه نضيفه أن علينا يحر م
: يممو م قممال ممما نفسممه إلى يضفه لم الله لن الله بساق نفسره أن يمكن

إذا ) ولكممن) سككاق عككن يكشككف (( يوم:  قممال بل ساقنا عن نكشف
أبممي سممعيد حديث من الصحيحين في جاء وما الكريمة الية سياق تأملت

سمماق بممه المممراد يكون أن يقتضي ذلك أن وجدت عنه الله رضي الخدري
عككن يكشف  الله أن(  المشهور الطويل أبي سعيد حديث في لن الله
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 الككدنيا فككي تعككالى للككه يسككجد كككان مككن كككل له فيسجد ساقه
لم ) فهنمما  الككدنيا فككي لله يسجد لم من  السجود عن ويعجز مو ليكك  ))

هف لشكك مك من هي ٍءق لعكك لن لسككا مو لع مد هيكك للككى لو مد مإ هجو سسكك لن لفل  ال هعو مطي لت مسكك * لي
اة لع مش مم لخا هه هر لصا مب مم لأ هه هق له مر ةة لت نل مد مذ لق هنو ا لو لن لكا مو لع مد للككى هي مد مإ هجو سسكك  ال

مم هه لن لو همو مل سممياق يوافممق اليممة سممياق أن نجممد]^42:43)[القلممم) لسا
بكل م ويفسممر اللممه بكل م يفسممر اللممه كل م : إن نقممول وحينئممذ الحممديث

دل ما على أبي سعيد حديث سياق دل فإذا وسلم عليه الله صلى رسوله
المراد أن الراجح القول يكون وحينئذ به تفسر الية فإن الية سياق عليه

ولكنممه وجممل عممز اللممه ساق به المراد النكرة وجه على جاء الذي بالساق
 طيب التعظيم به يراد قد التنكير لن للتعظيم نكر

اا عملككت (( مما يس سورة في معنا التي : الية قائل قال فإذا  أيككدين
اا اا له بأن الله تصفون ) فهل) أنعام : الممذي نقممول ؟ ممماذا أ م كممثيرة أيممدي

هذا بين الجمع إلى نحتاج وحينئذ اثنتان يدان إل لله ليس أهل السنة عليه
خلقككت لما تسجد أن منعك (( ما:  تعالى قوله عليه دل الذي القول
مت:  ) وقوله) بيد ي لل لقا لو هد ((  ههو لي مل هد  ا مه لي نل ةة  ال للكك هلو مغ مت لم نلكك مم هغ مه مدي ميكك لأ

هنو ا مع هل لما لو هلو ا مب مل لقا هه لب لد ا من لي لتا لط هسو مب إلممى نحتمماج]^64)[المائدة:) لم
 الية هذه وبين هذا بين جمع

اا أيدينا عملت (( مما جاء الذي الفراد وبين بينه الجمع ) وإلى) أنعام
لك:  تعالى قوله في لر لبا لت مذ ي ((  نل مه  ا مد لي هك مب مل هم مل لو  ا هه للى لو لل لع ٍءء هككك مي لشكك

ةر مدي متيسر بينهما : الجمع العلم أهل قال ذلك أشبه وما]^1)[الملك:) لق
مممن كلمممه فممي ول تفمماوت مممن الرحمممن خلممق في ليس لنه الحمد ولله

اا تفاوت اا الخلممق يتنمماقض ل كممما يتنمماقض ول الكل م يتفمماوت ل أيض ، أيضمم
بعممض مممع بعضممه منسممجم الشممرع كممذلك بعضه مع بعضه منسجم الخلق
إلمى تمر ألمم للعممو م لنمه يشمل المضاف المفرد : إن قالوا ؟ ذلك كيف

من ((:  تعممالى قمموله مإ سدو ا لو هعكك لة لت لمكك مع مه من نلكك لها ل  ال هصككو مح )[إبراهيممم:) هت
لكممن ) واحدة)  الله (( نعمة:  قال أنه مع تحصى ل ؟ نعم من كم]^34

معنممى من المفرد لهذا يثبت ما كل يشمل للعمو م يكون المضاف المفرد
اا ، كثر وإن اا هناك أن فرض ) لو)  الملك (( بيده إذ في يدخل كثيرة أيدي
ااا تدخل واليدان ؟ ل وإل ذلك اا العممدد وبيممن المفممرد بيممن منافاة ل إذ جمعمم
وإل..  واضح... واضح مثنى أو كان

إليممه مضاف والضمير مضاف يد ، مضاف مفرد ) اليد)  الملك (( بيده 
مفيممد فهممو مضمماف مفممرد أي العمممو م يفيممد ؟ يفيممد ماذا المضاف المفرد
مممن نسمموة أربممع ولممه طممالق امرأتي رجل قال لو لتبين أقف هنا للعمو م
من أكثر وله حر عبدي قال ولو واحدة أنها نوى إذا إل النسوة كل ؟ يطلق

اا يرد لم ما الجميع عتق عبد كلهما بيموته صمارت وقمف بيتي قال ولو واحد
اا اا يرد لم ما وقف اا واحد يعم المضاف المفرد إذ
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قمموله مثممل نعممم ؟ قلت ما يؤيد السنة من أو القرآن من مثال هناك هل 
)) (( نعمككة ) فممإن) تحصككوها ل  اللككه نعمة تعدو ا (( وإن:  تعممالى
اا تحصى ل التي النعم جميع فيشمل مضاف مفرد ))  الملككك (( بيككده إذ
الجمممع بقينمما الثنممتين اليدين هنا باليد المراد يكون أن ينافي ل : هذا نقول

؟ بينهممن نجمممع ) كيممف) (( أيدينا هممو الممذي والجمممع الثنتين اليدين بين
:  وجهين من هذا على والجواب
اا : أن الول الجواب اثنممان الجمممع أقممل : إن يقولون اللغة علماء من كثير

صككغت فقككد  اللككه إلككى تتوبا (( إن:  تعممالى بقمموله لممذلك واسممتدلوا
من ((:  تعالى وبقوله اثنان المراد أن مع جمع ) فهنا) قلوبكما مإ لن لفكك لكككا

هه ةة لل لو مخ مه مإ لم همل هس لف هد سس بمماثنين تحجممب ال م أن مممع]^11)[النسمماء:)  ال
الصمملة عليممه النممبي وبقممول طيممب بمماثنين السدس إلى الثلث من تحجب

)  الصلة في جماعة فوقهما فما (  النثنان:  والسل م
الجمع يمكن وحينئذ ثلثة الجمع أقل : إن يقولون اللغة علماء أكثر ولكن 

(( مما:  تعمممالى قوله في بالجمع المراد أن نقول أن : وهو الثاني للوجه
اا عملت التعظيم على يدل الجمع لن التعظيم ؟ إيش به ) المراد) أيدين

إلممى اللممه أضممافه ضمير كل التعظيم مقا م في نا الجمع ضمير يأتي ولهذا
الجمممع فهنمما التعظيممم بممه المممراد ، الجمممع بممه المراد فليس نا وهو نفسه

اا وللمناسبة للتعظيم ينسممب ممما إلممى أضمميف لنه ؟ ماهي المناسبة ، أيض
اا يكمون أن النسمب فكان الجمع وإرادة لفظيمة المناسممبة فهممذه مجموعم

الشكال يزول وبهذا معنوية مناسبة التعظيم
اا لله إن تقولون ل : لماذا قائل قال فإذا  هممذا أن فممالجواب ؟ كممثيرة أيدي

يذكر لم بالعطاء نفسه على وأثنى تمد ح لما تعالى الله لن المعنى يمنعه
لن الكممثر يممذكر لكان أكثر له كان لو نعم أكثر له كان ولو اثنتين يدين إل

إل ليس أنه ) علم) مبسوطتان يد اه (( بل:  قال فلما المد ح في أبلغ
لما:  تعممالى قوله ذلك ومثل اثنتان يدان لو هرو ا ((  لد له لقكك نلكك نق  ال مه لحكك مر مد لقكك

هض مر ل
ل اعككا لو ا ممي هه لج هت لضكك مب لم لق مو مة ليكك لمكك ليا مق مل هت  ا لو ا نسككم ةت لو ال نيككا مو مط لم

مه من ممي لي مطويات (( و السماو ات باليد القبضة فأثبت]^67)[الزمر:) مب
أن نحممن نعتقممد ولهممذا كممثيرة هممذا في والنصوص الخرى ) باليد) بيمينه

 فقط اثنتان يدان إل له ليس وتعالى سبحانه الله
مفممردة ووردت مجموعممة وردت العين ، العين صفة في نقول ذلك ومثل

مفممرد عيممن ) فنقممول) بأعيننككا (( تجر ي) ) عيني علي (( ولتصنع
بأن أو للتعظيم نقول أن إما ) للتعظيم) بأعيننا (( تجر ي فيعم مضاف

حديث ذلك ودليل اثنتين عينين من أكثر تعالى لله وليس اثنان الجمع أقل
: قال تمويهاته وبين عنه وسلم عليه الله صلى النبي تحدث حينما الدجال
الظمماهرة الحسممية العلمممة  فبين) بأعور ليس ربكم وإن أعور ( إنه
بممالعور : المممراد قال الناس بعض أن العجب ومن الدجال عين عور وهي

اا تعالى لله أن يثبت أن يريد العيب هنا ء علممى الجمممع فمميبنمما كممثيرة أعين
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القائممل هممذا مممن عممور ، منممه عور هذا  ولكن)(( تجر ي بأعيننا )قوله: 
 العيككن ( أعور:  قال حيث العين عور المراد أن في صريح الحديث لن

مع قاله ما يحتمل ربما فقط أعور قال لو فقط أعور يقل  ولم)  اليمنى
اللممه صمملى الرسممول ، العين عن بالعور تعبر العربية اللغة لن ضعيف أنه

و العجفككاء  المريضككة للاضككاحي تجككوز ل ( أربع:  قال وسلم عليه
كلهمما الخممرى الثلثممة كل العيب غير العور  فجعل) و العرجاء و العور اء

 العين في العور جعل لكن عيوب
( أعور الحممديث جمماء إذا ثممم العيممن فممي العممور : أصممل لهم نقول فنحن

ااا  صار)  اليمنى  العين اا للحتمال قاطع اا قطع بممه يممراد أن يمكممن ل نهائي
عيممن مممن أكممثر للممه كممان لممو وجهه قلنا ؟ وجهه : ما قائل قال فإذا العيب
اللممه تعظيممم علممى أدل لنممه يممذكره وسمملم عليه الله صلى الرسول لكان
فممي وأبيممن كممثيرة أعيممن له كان إذا التعظيم على أدل ، التمييز في وأبين

وجممل عممز والممرب أعور هذا أن هو الفرق : أن يقال أن من أبين ، التمييز
واضممحة دللممة صحيح وهو الدجال حديث دللة أن يتبين وبهذا بأعور ليس

ذكممره والسل م الصلة عليه الرسول عن حديث في روي أنه على ظاهرة
يصككلي أحككدكم قام ( إذ ا المرسمملة الصممواعق مختصر في ابن القيم

الحقيقممة في لكننا ضعف فيه الحديث  وهذا)  الرحمن عيني بين فإنه
الممدجال وصمف فممي الصمحيحين فممي ثمابت الحممديث لن إليه بحاجة لسنا

 ؟ الباقي إيش ، الفوائد من علينا باقي أظن ، نعم لله والحمد واضح
...:  الطالب
اا أيدينا عملت (( مما:  الشيخ .  ) طيب) أنعام

مم:  الكريمة الية فوائد ومن لل لو لأ مو ا ((  لر ننا لي لنا لأ مق لل مم لخ ههكك نمككا لل مت مم للكك مم لع
لنا مدي مي اما لأ لعا من (( أيدينا:  لقوله وجل عز لله اليد : إثبات فوائدها ) من) لأ

ااا عليها الكل م سبق ) وقد) . الماضي الدرس في مستوف
اا النعمما م هممذه نملممك : أننمما الكريمة الية فوائد ومن اا ملكمم اا شممرعي وملكمم

اا اا حسي والشممراء بممالبيع ومنافعهمما أعيانهمما نملممك فإننمما الشممرعي أما قدري
وهممي وربطها زمامها نملك فلننا الحسي الكوني وأما ذلك وغير والتأجير
الله نعمة تما م من وهذا بها ونرجع بها ونذهب ونريحها نقيمها لنا مسخرة
. الملك بهذا علينا وتعالى سبحانه

مم((:  بقمموله أتممى : أنممه الكريمممة الية فوائد ومن هه لف لهككا   لن لل هكو مل )) لمككا
. تا م مستقر ملك أي والستمرار الثبوت تفيد التي السمية الجملة

لها:  وجل عز قال ثم لنا مل نل لذ لو مم ((  هه لها لل من مم مم لف هه هب هكو لهككا لر من مم لن لو هلو هك مأ ليكك
النعمما م هممذه بتذليل علينا وتعالى سبحانه الله نعمة : بيان فوائدها  من))

البممل ممن بعيممر نممد لما ولهذا بها النتفاع من تمكنا ما علينا استعصت ولو
النممبي فقممال بسممهم رجممل أدركممه والسل م الصلة عليه الرسول عهد في

فمن  الوحش كأو ابد أو ابد  البل لهذه ( إن:  وسلم عليه الله صلى
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ولممم أهلهمما علممى تمممردت البعيممر  فهممذه) هكككذ ا به فاصنعو ا منها ند
. بالسهم إل يدركوها

: لقوله لله مخلوقة المخلوقات أفعال أن : بيان الكريمة الية فوائد ومن
الله إلى تنسب فهي مباشرة للفاعل مفعولة ) لكنها) لهم (( وذللناها

اا وجل عز اا تقدير اا الفاعممل إلممى وتكسمب وخلقم ال كسممب البمل فهممذه وعم
اا الله هو ذللها الذي المذللة هو وهذا وجل عز الله بخلق صادرة أفعالها إذ

هممي هممل العبمماد أفعممال مسممألة أي المسممألة هممذه فممي الصممحيح المذهب
ال للعباد هي أو لله مخلوقة ثلثممة بل ، أقوال ثلثة فيها والمسألة ؟ استقل
:  مذاهب

وجممل عممز اللممه خلممق : إن يقولون الذين الجبرية : مذهب الول المذهب
عمله على مجبور النسان وإن والرض السماوات في حركة لكل شامل
الممتي الجباريممة كالحركة الختيارية الرادية الحركة بل اختيار فيه له ليس
بالريممح السممعفة كحركممة النسممان أفعممال : إن يقولون إرادة فيها له ليس
 باختياره ليس

شمماء ممما إنسان كل يفعل بحيث الفوضى منه يلز م هذا إن لهم قيل فإذا 
اا منه ويلز م عليه مجبور وأنا اختياري غير هذا ويقول عذب إذا الله أن أيض

اا كان معصية على النسان ل لغممو الطممائعين مد ح أن عليه ويلز م له ظالم
اختيمماره بممدون عليممه يجممبر عمممل علممى النسممان يمممد ح ل لنممه منه فائدة

اا عليه ويترتب الفعل هذا يختار ل لمن ذ م لنه ظلم العاصين ذ م أن أيض
اا فهو الباطلة اللواز م هذه عليه يترتب أنه وكما  فممإن للواقع مخالف أيض

يجممد الضممطراري فعلممه وبيممن الختيمماري فعلممه بيممن الفممرق يجد النسان
أن وبيممن واختيممار وبطمأنينة درجة ، درجة السلم من ينزل أن بين الفرق

اا يدفعه شخص يأتي مممن واضممح فممالمر الوقمموف مممن يتمكن ل حتى دفع
الذي لكن  القوال أبطل من باطل القول هذا أن العقلية الواقعية الناحية

شمميء كممل قممدر وأنه شيء كل خلق أنه ذكر وجل عز الله أن أصحابه غر
يتعللممون الممتي الشممياء من ذلك غير إلى يريد ل ما ملكه في يكون ل وأنه
على الدالة الخرى النصوص عن وغفلوا إليها نظروا الحقيقة في لكنه بها
باختياره فاعل النسان أن

ان أن علمى الدالمة النصموص إلى نظروا قو م قابلهم ولهذا  فاعمل النس
العبمماد أفعال في خلق أو إرادة لله يكون أن فأنكروا الواقع وإلى باختياره

وليممس يشمماء ممما ويممترك يشاء ما يفعل بعمله مستقل العبد : إن وقالوا ،
أولئك من المعقول إلى أقرب هؤلء العبد بفعل تعلق وتعالى سبحانه لله

ويخممرج بيتممه يدخل فهو اختيار بل فاعل أنه يجد شك ل النسان لن القو م
هممذه علممى الفعل هذا ويختار المسجد من ويخرج للمسجد ويأتي بيته من

اا يشعر ل اختياري وجه على الفعل اا بممأن أبد ولكممن ذلممك علممى يجممبر أحممد
الخلممق أفعممال عممن وخلقممه وجممل عممز اللممه إرادة بسمملبهم هممؤلء ضممل

المممة هذه مجوس سموا ولهذا يحدثه بما مستقل النسان أن واعتقادهم

7



: بإثبممات يقولممون وهممم للحوادث فاعلين إثبات في للمجوس لمشابهتهم
فعل من والذي ، الله فعل من هذه الله فعل من الذي ، للحوادث فاعلين
ال النسان فعل من هذه النسان المة هذه مجوس سموا ولهذا بها مستق
اا أخرجوا لنهم ضالون أنهم شك ل وهؤلء الله ملك عن الله ملك في شيئ

: إن وقالوا بالدليلين وأخذوا القولين بين توسطوا أهل السنة والجماعة 
بقممدرة تامممة إرادة لممه وإن باختيمماره ويممدع باختياره يفعل شك ل النسان

سممبحانه اللممه شمماء لمو وجممل عز الله هو والقدرة الرادة هذه خلق والذي
العبممد اللممه سمملب إذا ولذلك القدرة لسلبه شاء ولو الرادة لسلبه وتعالى
ال فالمجنون حكم فعله على يترتب لم الرادة ل ؟ بأفعمماله يؤاخممذ هممل مث

اا)  اسككتطعتم مككا  اللككه (( فاتقو ا يكلممف ل والعاجز... لنه فممالله ) إذ
: قممالوا ، النسممان فممي والقممدرة الرادة خلممق الممذي هممو وتعممالى سبحانه
ممما الرادة فلممول ، صممح الفعممل وجممود فممي السممبب هما والقدرة والرادة

الفعممل وجممود سممبب هممما والقممدرة فالرادة فعلت ما القدرة ولول فعلت
فعممل فيضمماف للمسممبب خممالق السممبب خالق فإن لله مخلوقين كانا وإذا

الفعممل سبب فيه أوجد الذي هو الله أن أي الناحية هذه من الله إلى العبد
ال الحراق أن كما فاعل بذلك  فصار أودع والممذي من إلى ينسب بالنار مث
النممار بفعممل النممار إحممراق صممار فلممذلك وجممل عممز الله هو القوة هذه فيها

اا وتعالى سبحانه الله بتقدير لكنه مباشرة خلق
للمنقمول المطممابق وهممو أهممل السممنة والجماعممة إليممه ذهممب الذي وهذا 

الحسممية الدلممة ويصدق الشرعية الدلة بين يجمع لنه والواقع والمعقول
أنبموب فمي تنصمب أنهما وجمدت أطرافها من جمعتها إذا الشرعية فالدلة

لشمملت العتقمماد هذا ولول أهل السنة والجماعة إليه ذهب الذي هو واحد
اا النسان ولصار الحركة يلجأ لم العتقاد هذا ولول يفعل ول يقول ل اتكالي
فاعممل مريممد أنممه باعتبممار فهو وملماته لمهماته وجل عز ربه إلى النسان
عممز اللممه إلممى ؟ مممن إلممى يرجممع مدبر مخلوق أنه وباعتبار ويعمل يتحرك

اا يكون فل وجل اا يكون ول اتكالي ربه عن بنفسه يستغني لن أنه يعني أناني
اا يكون ولن اا يعمممل هممو بممل صممار شيء لي قدر : إن يقول اتكالي مسممتعين
اا بالله  عليه معتمد

 
) مممن) يككأكلون ومنهككا ركككوبهم فمنهمككا لهم (( وذللناها:  قال

بشممرط ولكممن بالركوب النعا م بهذه ننتفع أن لنا : أن الكريمة الية فوائد
اا كممان مشممقة ذلك في كان فإن عليها مشقة ذلك في يكون أل لن حراممم

. محله غير في لها تعذيب المشقة
: قمموله لعمممو م الدابممة علممى الرتممداف : جممواز الكريمممة اليممة فوائد ومن

ذلممك فممي يكممون أل إليممه أشممرنا بممما مقيممد ) ولكنه) ركوبهم (( فمنها
. مشقة
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اا الكريمة الية فوائد ومن جعلنمما إذا بعضممها حممل أو النعا م هذه : حل أيض
فممي والحممل النعمما م بهيمممة ممن أعممم النعمما م وجعلنمما ) للتبعيض) (( من
حلل الحيمموان هذا أن في شخصان تنازع لو ولذلك الصل هو كلها النعا م

ال التحريممم علممى دليممل يقممو م حممتى بالحل يقول من قول القول لكان : أو
لو:  تعالى قوله لعمو م هه مذ ي ((  نل لق  ا لل مم لخ هك مض مفي لما لل مر ل

ل اعككا  ا ممي )) لج
اا]^29[البقرة: هممو ) فالصممل) يأكلون (( ومنها:  قوله : لعمو م وثاني

مقيممد الواقممع فممي مقيممد الحممل هذا لكن المنع على دليل يقو م حتى الحل
زكمماة الحلل البهيممة تزكممى لممم إذا لنه المعروفة الزكاة بشروط ؟ بماذا

اا صارت شرعية ) مقيممد) يككأكلون (( ومنها الطلق فهذا تحل ل حرام
النسان اضطر إذا هذا ومع شرعية زكاة المزكى أن وهو بشروط ؟ بماذا
من ((:  تعالى الله لقول يزكه لم وإن له حل إليه لم نر لف هط ماضكك لر  ا ميكك ٍءغ لغ لبككا
ٍءد لول لم لفل لعا منث مه مإ مي لل .]^173)[البقرة:) لع

المصمملحة تتممم لم إذا الحيوان تعذيب يجوز : أنه الكريمة الية فوائد ومن
الذبممح بعممد إل يؤكممل ل ذبممح الكممل لن ، بممه إل مصلحتنا تتم لم إذا ، به إل

، الوسممم بإباحممة جمماء الشممرع ولن اليل م من يكون ما أعظم من والذبح
بمشممروعية جمماء الشممرع ولن ماليتهمما حفممظ أجل من بالنار البهائم وسم

صممفحة شممق هممو وإشعارها هدي أنها ليعلم الهدي في والبقر البل إشعار
الحيمموان تعممذيب إلى احتجنا فإذا هذا وعلى الد م منها يسيل حنى سنامها

بعممض يفعلممه ممما مثممل بممه بممأس ل فممإنه ذلك غير أو ماليته حفظ أجل من
لئل الجنحممة مقممد م ينتممف فممإنه عنممده تربي أن أراد إذا الحما م في الناس
اا قصصممناها أننمما : لممو يقولون فيه وتربي المكان تألف حتى تطير ممما قصمم
اا ينتفوهمما أن يختارون فلهذا بسرعة ريش يعني لها نبت أن أجممل مممن نتفمم
. للطيران وتستعد بسرعة الريش ينبت
أفل ومشككارب منككافع فيهككا * ولهككم يككأكلون (( ومنهككا:  قممال

اا الكريمة الية هذه من ) يستفاد) يشكرون اللممه أن مممن سبق : ما أيض
مممن عليها نحصل أن يمكن منفعة أي لمنافعنا الشياء هذه خلق وجل عز

أل أسمملفنا كممما بشممرط لكممن منافع فيها ولهم لنا مباحة فإنها البهائم هذه
 ممنوعة فإنها مشقة هذا في كان فإن مشقة ذلك في يكون
) ) (( ومشارب:  لقوله البهائم هذه ألبان : حل فوائدها ومن

الله شكر وجوب الجملة هذه من ) يستفاد) يشكرون (( أفل:  قال ثم
إل توبيممخ ول يشكر لم من وبخ أنه ووجهه النعم هذه على وتعالى سبحانه

الشرع عليه دل كما المنعم شكر والشكر واجب ترك أو محر م فعل على
أن عليممه ، عليممه أنعممم لمممن مممدين إنسممان كممل فممإن العقل عليه دل فقد

( مككن:  الصحيح الحديث في جاء ولهذا الحال تقتضيه ما بحسب يشكره
اا إليكم صنع تكككافئونه مككا تجككدو ا لم فإن عليه فكافئوه معروف

 . ) كافأتموه قد أنكم ترو ا حتى له فادعو ا
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هذو ا:  وجممل عممز اللممه قممال ثممم لخ نت لو ا من ((  من ممكك مه هدو نلكك اة  ال لهكك مل مم آ ههكك نل لع لل
لن هرو لص :  الفوائد من الية هذه  في)) هين

ال هذو ا:  لقوله وجل عز الله غير على الله إطلق : صحة أو لخ نت لو ا من ((  مم
من مه هدو نل اة  ال له مل باطلة آلهة هي ل الجواب ؟ حق اللهة هذه هل ) ولكن) آ
لك:  تعالى الله لقول مل لذ نن ((  لأ له مب نل لو  ال سق هه لحكك مل نن  ا لأ لن لمككا لو هعو مد من ليكك ممكك
مه من لو هدو ههل هه مط لبا مل كممما وعبممدوها آلهممة سموها وإن  فهي]^62)[الحج:)  ا

من آلهممة تكممون لممن فإنهمما وجممل عممز الممرب يعبدون مإ لي ((  نل مه ةء مإ لما مسكك لأ

لها همو هت مي نم مم لس هت من مم لأ هك هؤ لبا لل لما لوآ لز هه لأن نل لها  ال من مب ٍءن مم لطا مل )[النجم:) هس
23^[.
اا ولكممن تنصممرهم أنهمما فيها توهموا اللهة هذه اتخذوا الذي هؤلء : أن ثاني

) .) نصرهم يستطيعون (( ل:  بقوله الوهم هذا الله أبطل
يممبرر بشيء يتعلق أن لبد المبطل النسان : أن الكريمة الية فوائد ومن

) وكممل) ينصككرون (( لعلهككم النصر رجاء ؟ هنا الشيء هو ما باطله به
اا عليكممم مر كما الباطل من إليه ذهب ما يعلل أن لبد مبطل إنسان كممثير

اا عليكم مر وكما البدع أهل أقوال في .  في أيض
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